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Στόχοι & Σκοποί
• Περιγραφή των βασικών σημείων του GDPR
• Νομικές ανάγκες πελατών
• Περιγραφή του Ρόλου του Ελεγκτή, του Επεξεργαστή και του
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Απαρίθμησε τουλάχιστον 3 αρμοδιότητες του Ελεγκτή Προστασίας Δεδομένων

• Απαρίθμησε τουλάχιστον 3 αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS)
• Απαρίθμησε τουλάχιστον 4 αρχές της Προστασίας Δεδομένων
• Περιέγραψε τουλάχιστον 4 δικαιώματα ασθενών βάσει του Κανονισμού GDPR
• Αναγνώρισε τους βασικούς κανόνες του GDPR
• Αναγνώρισε της περιστάσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων ασθενούς
• Διαφοροποίησε το ρόλο του Ελεγκτή, του Επεξεργαστή και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
• Δικαιολόγησε την νομική σημασία του GDPR για την ζωή & το Σύστημα Υγείας

Όροι & Λέξεις- Κλειδιά
-Ελεγκτής Προστασίας Δεδομένων
-Επεξεργαστής Δεδομένων
-Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
-Φυσικό Πρόσωπο
-Προσωπικά Δεδομένα
-Νομικό Πρόσωπο
-Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες
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Ορισμός
• Ο EU General Data Protection Regulation (GDPR)/ Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι ο κανονισμός 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αντικαθιστά την Οδηγία
Προστασίας Δεδομένων 95/46/EC και αποσκοπεί
➢Στην Εναρμόνιση των νόμων προστασίας δεδομένων μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κρατών
➢Στην Προώθηση της Γνώσης για την Ιδιωτικότητα των Δεδομένων
➢Στην Προστασία όλων των Ευρωπαίων Πολιτών
➢Να αναμορφώσει τον τρόπο που οι ενδιαφερόμενη ανα την Ευρώπη
αντιλαμβάνονται την έννοια της ιδιωτικότητας των δεδομένων.
• Γενικότερα αναφέρεται ως GDPR και περάστηκε στις 27 Απριλίο του
2016.
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Βασικά Χαρακτηριστικά

• Φυσικό Πρόσωπο
Φυσικό πρόσωπο καλείται από το Δίκαιο κάθε άνθρωπος που έχει την ικανότητα να είναι
υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ανεξάρτητα γένους, ηλικίας, εθνικότητας και
θρησκείας. Μόνο ο άνθρωπος θεωρείται "φυσικό πρόσωπο", σε αντιδιαστολή με το Νομικό
πρόσωπο, που είναι ένωση φυσικών προσώπων ή ομάδα περιουσίας που έχει αυτοτελώς
ικανότητα Δικαίου, είναι δηλαδή υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου.
• Προσωπικά Δεδομένα
Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι σχετικές πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην
αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου (‘υποκείμενο δεδομένων’). Ένα υποκείμενο
δεδομένων είναι αυτός που μπορέι να αναγνωρίστε, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε
συγκεκριμένο αναγνωριστικό όπως:
➢ Ένα όνομα
➢ Ένας αναγνωριστικός αριθμός
➢ Δεδομένα τοποθεσίας ή άλλοι παράγοντες συγκεκριμένοι στην φυσική, ψυχολογική,
γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του
φυσικού προσώπου.
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Βασικά Χαρακτηριστικά
• Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες(PII)
Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες(PII) είναι κάθε πληροφορία που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της ταυτότητας ενός ατόμου(
π.χ. Όνομα, Ημερομηνία και Τόπος Γνενήσεως, ΑΦΜ, βιομετρικά αρχεία) ή
άλλη πληροφορία που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένο άτομο( π.χ.
Πληροφορίες για εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικές΄, εργασιακές και
ιατρικές πληροφορίες).
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Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων: Η σημασία του για τον
GDPR
• Έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει την Ευρωπαϊκή διοικητική
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη
συμμόρφωση με την υπάρχουσα πολιτική απορρήτου.
• Μπορεί να συμβουλεύει ευρωπαϊκούς οργανισμούς και άλλα σώματα
επί όλων των θεμάτων της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
• Μπορεί να διαχειριστεί παράπονα και σχετικές ερωτήσεις
• Μπορεί να συνεργαστεί με εθνικές αρχές ευρωπαϊκών κρατών,
διασφαλίζοντας την συνέπεια στην προστασία δεδομένων
• Μπόρεί να παρακολουθεί νέες τεχνολογίες που μπορόλυν να έχουν
θετικό αντίκτυπο στην προστασία δεδομένων.

Image by Pete Linforth from Pixabay

Ελεγκτής Προστασίας Δεδομένων:
Βασικές Αρμοδιότητες
• Εγγυάται ότι οι Ελεγκτές και τα υποκείμενα δεδομένων κατέχουν
συγκεκριμένη γνώση των δικαιωμάτων τους περί προστασίας
δεδομένων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους.
• Προσφέρει συμβουλές και συστάσεις σε οργανισμούς για την
ερμηνεία και εφαρμογή του GDPR
• Διαχειριζεται ερωτήσεις & παράπονα από τον υπεύθυνο,
οργανισμούς και άλλα πρόσωπα.
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Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων (DPO): Τί ΔΕΝ
πρεπει να κάνει ένας DPO
• Ένας DPO δεν πρέπει να είναι υπάλληλος σε σύμβαση
ορισμένου χρόνου.

• Ένας DPO δεν πρέπει να δρα ως ελεγκτής δραστηριοτήτων
επεξεργασίας.
• a DPO δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνος της διαχείρισης του
προϋπολογισμού του/της.
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Σημαντικές Πληροφορίες για τα Άτομα
• Γιατί συλλέγει ο οργανισμός δεδομένα;
• Πως θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός τα δεδομένα σου;
• Ποιές είναι οι κατηγορίες των συλλεγομένων
πληροφοριών?(συγκεκριμένες κατηγορίες)
• Ποιά είναι η νομική δικαιολόγηση της επεξεργασίας των
δεδομένων;
• Για ποιό χρονικό διάστημα ο οργανισμός διατηρεί και
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα;
• Πρόκειται τα προσωπικά δεδομέναν να μεταφερθούν
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;
• Το δικαίωμα άρσης συνέναισης στην επεξεργασία &
συλλογή δεδομένων και η καταχώρηση πιθανών
παραπόνων
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Βασικοί Κανόνες
• Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται με
σεβασμό στο νομικό πλαίσιο και την εξασφάλιση της
δίκαιης διαχείρισης των ατομικών δεδομένων.
• Η εταιρία/ο οργανισμός πρέπει να υποδεικνύει τους
σκοπούς συλλογής προσωπικών δεδομένων προς τα
άτομα.
• Η εταιρία/ο οργανισμός θα πρέπει να συλλέγει και να
επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως για την πλήρωση αυτού
του σκοπού δεδομένα.
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Βασικοί Κανόνες
• Η εταιρία/ ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει την
ακρίβεια αυτών των δεδομένων
• Η εταιρία/ ο οργανισμός δεν μπορεί να προβεί σε χρήση
και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για άλλους
σκοπούς πέραν αυτών για τους οποίους έλαβε ρητή άδεια
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Η σημασία ενός Υπεύθυνου Προστασίας
Δεδομένων

• Σύμφωνα με τον κανονισμό 2018/1725, καθώς και
όπως ορίζει ο GDPR, ο Υπεύθυνος Δεδομένων είναι ή
αρχή που εξ’ιδίας ή σε συνεργασία με άλλους, μπορεί
να καθορίζει τους σκοπούς επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων
• Βασικά στοιχεία:
➢ Η κατανόηση της σημασίας του ρόλου σου σχετικά
με τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεσαι, είναι
αναγκαία για την διασμάλιση συμμόρφωσης με τον
GDPR και την δίκαιη αντιμετώπιση όλων των
ατόμων.
➢ Η κατανόηση πως οι υποχρεώσεις σου βάσει του
GDPR θα είναι διαφορετικές αν είσαι Υπεύθυνος ή
Επεξεργαστής Δεδομένων.
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Η σημασία ενός Επεξεργαστή Δεδομένων

Άρθρο 4: καθορίζει τον Επεξεργαστή
Δεδομένων ως: «ένα φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή
άλλο σώμα που επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα για τον Υπεύθυνο»,
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Key tasks of a Data Processor

• Only process personal data under instructions from
the controller
• Inform the controller if he/she has the opinion that
specific instruction infringes on the GDPR
• Upon request, he/she deletes or returns all personal
data to the controller at the end of service contract
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Βασικές Αρμοδιότητες Επεξεργαστή Προσωπικών
Δεδομένων
• Επιτρέπει και συμβάλλει στην συμμόρφωση σε
ελέγχους που διενεργούνται από των Υπεύθυνο ή
αντιπρόσωπό του
• Μπορεί να προβεί στα κατάλληλα βήματα για secure
data,ασφαλή δεδομένα, όπως κρυπτογράφηση,
σταθεροποίση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
όπως και συχνούς ελέγχους ασφάλειας.
• Μπορεί να ειδοποιήσει και να ενημερώσει τους
υπεύθυνους δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση αφού αντιληφθεί την παραβίαση
δεδομένων.
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Άσκηση
1) Διάβασε τις παρακάτω αρμοδιότητες και αναγνώρισε
εάν αναφέρονται σε υποχρεώσεις του Υπεύθυνου ή του
Επεξεργαστή Δεδομένων:
• Συλλέγει προσωπικές πληροφορίες τψν πελατων και
επισκεπτών ιστοσελίδας. Πρέπει να έχει τη νομική
άδεια για αυτό.
• Εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείαςγια την προστασία
των προσωπικών δεδομένων.
• Γνωρίζει ακριβώς πότε και πως μπορεί να
χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προς αυτό το σκοπό.
• Αλλάζει ή τροποποιέι τα δεδομένα που στέλνεις.
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Σύνοψη
Σε αυτό το μάθημα ο διδασκόμενος θα κατανοήσει πως ο GDPR είναι ένα εργαλείο δομημένο προς:
- την Εναρμόνιση των νόμων προστασίας δεδομένων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κρατών

- την Προώθηση της Γνώσης για την Ιδιωτικότητα των Δεδομένων
- την Προστασία όλων των Ευρωπαίων Πολιτών
- την Αναμόρφωση του τρόπου που οι ενδιαφερόμενοι ανα την Ευρώπη αντιλαμβάνονται την έννοια
της ιδιωτικότητας των δεδομένων.
Επιπλέον ο Ελεγκτής Προστασίας Δεδομένων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
-Εγγυάται ότι οι Ελεγκτές και τα υποκείμενα δεδομένων κατέχουν συγκεκριμένη γνώση των
δικαιωμάτων τους περί προστασίας δεδομένων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους.

-Προσφέρει συμβουλές και συστάσεις σε οργανισμούς για την ερμηνεία και εφαρμογή του GDPR
-Διαχειριζεται ερωτήσεις & παράπονα
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